
Regulamin Klubu Wolontaryjnego
w  Zespole Szkół w Barcinie

I. Postanowienia ogólne
Wolontariat to społeczny ruch bezpłatnej pracy dla innych i pomocy osobom
potrzebującym, zwłaszcza chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku.
Wolontariusz to osoba, która bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie działa na rzecz
innych z wyłączeniem więzi rodzinno - koleżeńskich.
Klub wolontaryjny jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska
lokalnego, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać
różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Klub wolontaryjny jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną
i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

II. Cele działania
● zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej

pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu,
● rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
i bezinteresowności,

● aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia
kulturalnego środowiska naturalnego,

● przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego,

● wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
● promocję idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym,
● prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
● angażowanie do obsługi jednorazowych imprez i akcji o charakterze

charytatywnym,
● promowanie życia bez uzależnień,
● przeciwdziałanie nudzie, nauka racjonalnego planowania i zagospodarowania

swojego czasu wolnego.

III.Struktura
1) Członkami Klubu mogą być uczniowie klas V, VI, VII, VIII oraz uczniowie

liceum, którzy respektują zasady Klubu.
2) Opiekunem Klubu wolontaryjnego zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny,

który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy
wolontariuszy.



3) Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół w Barcinie
i poszczególne placówki, z którymi zawarty jest pisemny kontrakt (załącznik
nr 2).

IV. Prawa wolontariusza
1) Wolontariusz ma prawo  do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2) Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze

nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz do własnego
odpoczynku.

3) Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Klubu.
4) Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działań na rzecz wolontariatu

uprzedzając odpowiednio  wcześniej opiekuna.

V. Obowiązki wolontariusza
1) Niepełnoletni członkowie Klubu wolontaryjnego muszą przedstawić pisemną

zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Klubie.
2) Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Klubu

wolontaryjnego.
3) Wolontariusz ubiegający się o tytuł Wolontariusza Szkoły Podstawowej oraz

Wolontariusza Liceum zobowiązany jest do podpisania kontraktu
i prowadzenia dzienniczka wolontariackiego.

4) Wolontariusz musi respektować zasady:
● zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
● troski o los słabszych;
● prawdy, życzliwości, uczciwości;
● świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.

VI. Formy wolontariatu
● stała opieka nad osobą chorą, niepełnosprawną lub w podeszłym wieku

(okres minimum jednego roku) po wypełnieniu zgody rodzica (załącznik nr 1)
i zawarciu kontraktu (załącznik nr 2) - uczniowie od klasy VII szkoły podstawowej;

● zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 2 akcji dla osób potrzebujących
pomocy (w ciągu 1 roku) z wyjątkiem zbiórki pieniędzy (oprócz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy);

● prace na rzecz potrzebujących (1 rok), np. prace na rzecz czytelników Biblioteki
Publicznej, pomoc uczestnikom zajęć w TPD i ŚDS;

● włączanie się w imprezy okolicznościowe organizowane na rzecz społeczności
szkolnej (np. dyskoteki, akcje charytatywne, imprezy dla osób niepełnosprawnych,
współpraca ze świetlicą, z Biblioteką Publiczną).



VII. Za udział w dodatkowych przedsięwzięciach wolontaryjnych uczniowie
otrzymują uwagi pozytywne wpisywane do dziennika elektronicznego przez
opiekunów danej akcji.

VIII. Tytuł „Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie”, „Wolontariusz
Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie” może otrzymać uczeń, na wniosek
wychowawcy, który:
● realizował jedną z form wolontariatu (punkt VI);
● systematycznie informował o swoich działaniach opiekuna Klubu

oraz wychowawcę klasy;
● złożył dokumentację w postaci dzienniczka wolontariackiego lub sprawozdania.

IX. Wpis na świadectwo za wolontariat otrzymuje uczeń, który decyzją rady
pedagogicznej otrzyma tytuł „Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie”,
„Wolontariusz Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie” potwierdzony dyplomem.

X.  Nadzór nad działalnością sekcji wolontariatu sprawuje wicedyrektor szkoły.


